
 

 

 فيما يلي : عن كل سؤال : اختر اإلجابة الصحيحة السؤال األول

 

 
1 

 وحجم يسمى:أي شيء له كتلة 

 الطول -ج  غفراال -ب  مادةال -أ 

 
2 

 :الموصلة للحرارة  ن أمثلة الموادم

 بالستيكال -ج حديدال -ب الخشب -أ 

 
3 

 :لقياس حجم المواد السائلة يستخدم

 المخبار المدرج -ج الميزان ذو الكفتين -ب المتريالشريط  –أ 

 
4 

 :ةالكيميائي راتالتغي أمثلة من

 ثني الورق -ج تقطيع الورق -ب احتراق الورق -أ 

 
5 

 التغير في موقع الجسم يسمى :

 الزمن -ج الحركة -ب الموقع -أ 

 
6 

 فإن القوة التي تعيدها نحو األرض تسمى:قذفت كرة إلى أعلى 

 الجاذبية -ج يسيةالمغناط -ب  اكاالحتك -أ 

 
7 

 :ينتج عن اهتزاز األشياء حدوث 

 القناة السمعية -ج المسافة -ب تالصو -أ 

 
8 

 في اإلنسان يسمى :العضو المسؤول عن حاسة السمع 

 اللسان -ج األذن -ب العين -أ 

 
9 

 :األجسام تسمح بنفاذ الضوء من خاللها ونرى األجسام خلفها بوضوح تسمى

 الشفافة -ج شبه الشفافة -ب غير الشفافة –أ 

 
10 

 ر منها الضوء تسمى :فتحة سوداء في وسط العين يم

 البصريالعصب  –ج  الطبلة -ب  البؤبؤ -أ 

 ن الرحيمبسم هللا الرمح
  عربية السعوديةملكة الامل

 

 : السما
 رقم اجللوس : التعليموزارة 

 العلوماملــادة : 40 .......................لتعليم مبنطقة إلدارة العامة لا   
 ثالثالالصف : ................................................................

 ة ساعالزمن : : كتابة  الدرجة .................................................................
  توقيعه  اسم املصحح

  توقيعه  راج ملاسم ا

 هـ1443.. 1442م لعا ر األولالدو لثثالفصل الدراسي الهائي لالختبار النا



 

  سؤال الثاني /ال
 

 ما حاالت المادة ؟  -أ 

 

 حاالت المادة

  
1 - ........................................................... 

  

 
2 - ................................................................. 

 
3 - .................................................................. 

 

 

 ( بما يناسب كل عبارة مما يلي :  × ( أو )     √ضع عالمة )   -ب 

 الصوت في الفضاء الخارجي )       (ينتقل  – 1

 )     ( كتلةالميزان ذو الكفتين لقياس اليستخدم  – 2

 (هي وحدات بناء المادة )      العناصر  – 3

 

 ال من الجمل التالية بالمفردة المناسبة :السؤال الرابع / أكمل ك

 االحتكاك  -المحلول    -الوزن    -المتر  

 هو مقدار قوة جذب األرض للجسم . ...................... ................... - 1

 ....................................من وحدات قياس الطول  – 2

 .امتزاجا تاما  ..................................    ج المواد فيتمتز – 3

 تجاه حركة الجسم .ضد ا ................................................ قوة تعمل  – 4

 

 هت األسئلةنتا

 

 

 

 

 


